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AMÖvwaKvi ZvwjKv   

 

µwgK bs bvg wcZv/¯̂vgxi bvg Mªvg gšÍe¨ 

1.  তািহর িময়া নুর হােসন বড়গাও  

2.  বািছর িময়া মত আঃ বািরকৃ  ঐ  

3.  আঃ হাই মত আঃ মতিলবৃ  ঐ  

4.  িরনা বগম জুেয়ল িময়া ঐ  

5.  মা া িময়া মত আঃ বািরকৃ  ঐ  

6.  সাহানা বগম িদলমামদ ঐ  

7.  আ াল িময়া মত সু জ আলীৃ  পাইকপাড়া  

8.  শিরফ িময়া মত মিহব উ াৃ  পূর ভােদ র  

9.  মাসুক িময়া মত আঃ খােলকৃ  রিশদপুর চা বাগান  

10.  আইয়ুব আলী মত িদলমামদৃ  ঐ  

11.  খিলল িময়া আঃ নুর ঐ  

12.  চান িময়া মনতাজ িময়া পাইকপাড়া  

13.  িশবু পাল েমাদ পাল ঐ  

14.  রৗশনআরা  মনতাজ িময়া ঐ  

15.  আকিলমা খাতুন মধু িময়া ঐ  

16.  জয় ন িবিব খিলল িময়া রিশদপুর চা বাগান  

17.  আঃ রউফ মত মকবুল হােসনৃ  অিলপুর  

18.  আঃ ম ান মত র আলীৃ  রিশদপুর চা বাগান 

 

19.  মেহর চান মত আঃ আলীৃ  অিলপুর  

20.  আঃ মিমন মত আঃ চ ার ৃ  অিলপুর  

21.  ফুল বানু  আঃ সিহদ অিলপুর  

22.  খুেশদা খাতুন নুর মাহা দ শাহাপুর  

23.  ফজর চান মধু িময়া ঐ  

24.  জিলকা  নুর হােসন ঐ  

25.  মমতাজ বহম মধু িময়া ঐ  

26.  অচনা পাল পুের  পাল সু া িক  

27.  জিরনা খাতুন িমটন িময়া ঐ  

28.  িমনারা খাতুন ইউসুফ উ া ঐ  
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29.  আেয়শা খাতুন মত আিজর উ াৃ  পর ভােদ র  

30.  িমনারা খাতুন আতর আলী ঐ  

31.  হাও নেনছা সমেসর আ◌্লী ঐ  

32.  ছােয়দ আলী মত ইি ছ আলীৃ  ঐ  

33.  আল আিমন মত আিনছ উ াৃ  গাংপাড়  

34.  ফর চান  রজব আলী পূর ভােদ র  

35.  ছুেকের খাতুন আঃ জিলল দৗলতপুর  

36.  বানু খাতুন নুর হােসন ঐ  

37.  মিলকা আইয়ুব আলী দৗলতপুর  

38.  ছােলমা খাতুন আঃ রহমান আ াপ য়া  

39.  সুিম া িবন িশউলাল িবন রিশদপুর চা বাগান  

40.  কমিলিন তাতী িনরাকর তাতী ঐ  

41.  সনজানিম রায় মত িমটাইলালৃ  ঐ  

42.  সুদন চাষা নুয়া চাষা ঐ  

43.  জানিক রিবদাস হিরন ন রিবদাস ঐ  

44.  আহমদ আলী আঃ জিলল ঐ  

45.  জয় ন িবিব র িময়া ঐ  

46.  সুভাষ ভৗিমজ কা  ভৗিমজ ঐ  

47.  মুনছব উ া হািনফ উ া সু া িক  

48.  সাগর কওট মত সুেরশ কওটৃ  কামাইছড়া চা 
বাগান 

 

49.  অন  লাল ভর জগদীশ ভর ঐ  

50.  কালা চান রিফক িময়া ঐ  

51.  পন রায় সুেরশ রায় ঐ  

52.  মলাল  রিবলাল ঐ  

53.  জসদা বাকি  মািনক বাকি  ঐ  

54.  ছায়া রানী দাস যতী  দাস িচিচর ট  

55.  জােহদা বানু  মিহদ িময়া ঐ  

56.  িমলন রানী স াসী িহমাং  স াসী ঐ  

57.  িরনা স াসী গৗরা  স াসী ঐ  

58.  বাস ী চ বতী িব  চ বতীু  ঐ  

59.  িরপন িময়া ছইব উ া িহমারগাও  

60.  র া রানী িনর ন স াসী ঐ  

61.  ফােতমা খাতুন খিলল িময়া ঐ  

62.  সািফয়া খাতুন ফ ক িময়া সু া িক  

63.  ফােতমা খাতুন মনর উি ন ঐ  

64.  সীতারাম চাষা মনা চাষা রিশদপুর চা বাগান  

65.  উমর চান মত আঃ লিতৃ ফ িবহারীপুর  

66.  লায়লা খাতুন জিমর িময়া ঐ  



67.  খুেশদ আলী জায়ফর উ া ঐ  

68.  িমিলক চান  আঃ কািদর ঐ  

69.  জয়ফুল নছা রিফক উ া ঐ  

70.  ফ ক চান আকবর উ া ঐ  

71.  ছুরাইয়া খাতুন আঃ সিহদ পি ম ভােদ র  

72.  হােলমা খাতুন মকসু র আলী পি ম ভােদ র  

73.  হনা আ ার  মত আঃ হকৃ  পি ম ভােদ র  

74.  কনর চান মত আঃ মনাফৃ  ঐ  

75.  িমনারা খাতুন িমজান িময়া ঐ  

76.  িসমা আ ার  জুনাব আলী ঐ  

77.  িনজবান  চামটু রিশদপুর চা বাগান  

78.  ইউনুছ িময়া আঃ খােলক শাহাপুর  

79.  অিনক পাল িনিখল দব ঐ  

80.  মধু িবিব মত উলফত উ াৃ  পর ভােদ র  

81.  আঃ রউফ আঃ রিহম ঐ  

82.  িশিরন আ ার  সুলতান িময়া পি ম ভােদ র  

83.  িলিপ আ ার  আঃ খােলক দৗলতপুর  

84.  ফুল বান ু আঃ মনাফ দৗলতপুর  

85.  পারিভন  কালা িময়া ঐ  

86.  বােনছা খাতুন ফয়ছল িময়া ফয়জাবাদ  

87.  মনফর উ া ইয়া ত িময়া পূর ভােদ র  

88. আঃ জিলল  আঃ খােলক ঐ  

89.  ছয়ফুল নছা বািরক িময়া খাজারগাও  

90.  কাছুম আলী খায়াজ উ া পূর ভােদ র  

91.  আলফূ িময়া ইয়া ব আলী পি ম ভােদ র  

92.  ছিম ন  কােশম আলী কাি গাও  

93.   িময়া মািনক িময়া পূর ভােদ র  

94.  ফােতমা  আঃ আিজজ দৗলতপুর  

95.  দারী রিবদাস দুখুয়া রিবদাস রামপুর চা বাগান  

96.  কািতক রিবদাস লািছয়া রিবদাস ঐ  

97.  অংগদ দ য়ারা জয়নারান দ য়ারা ঐ  

98.  িসবলাল পািশ ভা া পািশ ঐ  

99.  হির মার রিবদাস িদপাল রিবদাস ঐ  

100. লািছয়া রিবদাস তাবুয়া বিরদাস ঐ  

 


